
Mesto Malacky, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v zmysle  §  6  ods.  12  zákona  č.  596/2003  Z.  z.  o štátnej  správe  
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov, vydáva toto 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. …/2019, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 11/2013 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 6/2015, Všeobecne záväzného  
nariadenia mesta Malacky č. 10/2016 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky 
č. 5/2017. 

 
 

§ 1 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. 11/2013 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v 
školách a školských zariadeniach v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Malacky č. 6/2015, Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Malacky č. 10/2016 a 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Malacky č. 5/2017 sa mení a dopĺňa 
nasledovne: 

 
1. V § 6  odsek 2 sa na konci pripája táto 

  veta:  
„Platba zákonného zástupcu za celodennú 
stravu na jeden deň je znížená o dotáciu v 
zmysle osobitného právneho predpisu1 a o 
dotáciu v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Malacky2, a to za každé 
dieťa, ktoré: 
a) navštevuje posledný ročník materskej 
školy, 
b) navštevuje materskú školu, okrem 
dieťaťa navštevujúce posledný ročník 
materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej 
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo 
ktorej príjem je najviac vo výške životného 
minima.” 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu č. 1 znie: 
„1) Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v 
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov.” 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu č. 2 znie: 
„2)Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky o výške dotácie na prevádzku a 

mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia schváleného na príslušný 
kalendárny rok.” 

 
2. V § 7 odsek 2 sa na konci pripája táto 
veta: 
„Platba zákonného zástupcu za jeden obed 
pre žiaka základnej školy je znížená o 
dotáciu v zmysle osobitného právneho 
predpisu1.” 
 

§ 2 
 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. …./2019, ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 
11/2013 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a výdavkov v školách a 
školských zariadenia v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Malacky č. 
6/2015, Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Malacky č. 10/2016 a Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Malacky č. 
5/2017 bolo schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Malackách č. 
…/2019 zo dňa ….. 
 
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
pätnástym dňom od vyvesenia, okrem bodu 
2, ktorý nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019.  

 
 
V Malackách, …….. 2019  

 
 
 
                            JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                                       primátor mesta 



 


